2.013-2.014
AMPA IES “ ENRIC VALOR”. PEGO
L'AMPA és l'associació de mares i pares d'alumnes que treballem per tindre un institut dinàmic i
aconseguir una educació integral dels nostres fills/lles, col·laborant amb tots els altres membres de
la comunitat educativa.
Qualsevol mare o pare pot formar part de l'associació, només cal que ho sol·licite i estiga al corrent
del pagament de la quota que aquest any continua sent de 15€ per família. Aquesta circumstància
possibilita la participació en assemblees i reunions així com en qualsevol de les activitats que es
programen. També permet presentat idees, suggeriments i propostes fent arribar les preocupacions
que tenim com a pares.
Com ja us diguerem a l'inici de curs sempre procurarem mantindre-vos informats mitjançant la
pàgina web de l'institut al lloc anomenat “racó de l`AMPA”.
“iesevalorpego.org”
L'associació es reuneix els primers dilluns de cada mes a l'institut o, si de cas, a la geladeria
“l'Alicantino” a les 19h. Qualsevol membre pot acudir-hi sense cap notificació prèvia.
L'associació finança,total o parcialment:
-autobusos per a realitzar activitats extraescolars.
-el viatge de fi d'etapa dels alumnes de 4t. d'ESO.
-dietes a professors acompanyants en segons quins viatges i a les proves de selectivitat.
-l'adquisició de material educatiu divers que no es troba a l'abast de les possibilitats del centre.
-el programa informàtic per a realitzar l'intercanvi de llibres.
-qualsevol altra activitat promoguda per la pròpia AMPA.
És el nostre desig que us animeu a col·laborar per aconseguir una escola cada vegada més adaptada
a les necessitats dels nostres fills/lles.

Pego,Maig de 2.013
AMPA IES “Enric Valor”
NOTA IMPORTANT
Cal omplir el fullet de domiciliació bancària (15€) que hi ha dins d'aquest sobre per al pagament de
la quota. També es pot satisfer l'import directament en efectiu al Banc Sabadell-CAM quan
oportunament s'avisarà (probablement poc després de nadal), en eixe cas s'haurà d'indicar també el
nom i curs al que pertany l'alumne.
Haureu d'omplir la fitxa de l'associació que trobareu al mateix sobre de matrícula.
Moltes gràcies.

